
 

Information om Kalmar Konståkningsklubb 

Kalmar Konståkningsklubb bildades våren 1998 efter att ha tillhört Kalmar Hockeyklubb 
sedan starten i början av 1980-talet. Klubben är snabbt växande både i antal åkare, tränare 
och på bredden. Kalmar Konståkningsklubb har ca 360 aktiva medlemmar.  

Vi jobbar för att verksamheten ska bli tillgänglig för så många som möjligt och att 
tävlingsåkarna ska få möjlighet att utvecklas i sin sport. 

Klubben har en bred verksamhet, allt från nybörjare i skridskoskolan till tävlingsåkare som 
åker i Elitserien. 

Vi har idag aktiva åkare från 3 år till 50+ i våra grupper. Det finns även grupper för 
funktionshindrade, Funkis och Jämlik ishall. Klubben deltar under tre tillfällen i IFK Kalmars 
Idrottsskola, där vi lär ut skridskoåkning för Kalmars 1:a klassare. Vi har konståkning för alla. 

Kalmar Konståkningsklubb är en väl fungerande klubb, där föräldrar lägger ner många idella 
timmar per säsong. Det skapar möjligheter för våra barn och ungdomar att bedriva en fin 
och givande sport. 

Våra tränare har alla utbildning från grundkurs till högsta nivå. 
2 st heltidsanställda under hela året 
Ca 15 st timanställda hjälptränare                                                                                                         
1 heltidsanställd klubbchef 

Våra Träningsgrupper 
Skridskoskola 3-8 år - ca 130 åkare 
Skridskoskola 9-15 år - ca 40 åkare 
Konståkningsgrupper - ca 170 åkare varav drygt 60 tävlingsåkare 

Vuxengrupp fr. 16 år - ca 25 åkare 
Motionsgrupp - ca 15 st 
Funkis - för funktionshindrade 
Jämlikishall gymnasiesärskola - för funktionshindrade under skoltid 

Tävlingsåkare: 
Elitserieåkare - 3 st  
A-åkare - 3 st  
B-åkare - 19 st  
C-åkare - ca 35 st  



Test                                                                                                                                                   
Klubben arrangera ca tre tester varje säsong vår/höst/vinter. 

Läger verksamhet 
Vi bedriver en omfattade läger verksamhet både för klubbens åkare och åkare från andra 
klubbar runt om i Sverige. 

V. 31 Sommarläger (för alla klubbar) 
V. 33 Uppstarsläger (klubbens åkare för andra åkare i mån av plats)  
V. 44 Höstlovsläger (klubbens åkare för andra åkare i mån av plats) 
V. 52 Mellandagarsläger (för alla klubbar) 
V. 8 Sportlovsläger (klubbens åkare för andra åkare i mån av plats) 
V. 14 Påsklovsläger (klubbens åkare för andra åkare i mån av plats) 

Show                                                                                                                                                             
Klubben arrangera två shower varje år.                                                                                           
Julshow i december                                                                                                                       
Vårshow i april 

Under säsong 2020/2021 kan det bli vissa ändringar pga byggnation av en ny ishall och 

covid-19. 


